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ترامب واجلوالن :نظرة من الأر�ض املحتلة
في � 25آذار/مار�س � 1981أ�صدر �أهالي الجوالن ال�سوريون المتبقون تحت االحتالل
خ�ضم مواجهتهم مخطط فر�ض القانون الإ�سرائيلي على الأر�ض
وثيقة وطنية في
ّ
وتجني�سهم� ،أعلنوا فيها� ،أمام �أنف�سهم و�أمام الر�أي العام العالمي وم�ؤ�س�سات الأمم
تم�سكهم بهويتهم العربية ال�سورية الأ�صيلة 1.وحين �أقر الكني�ست قانون
المتحدةّ ،
الجوالن في كانون الأول/دي�سمبر من تلك ال�سنة ،دخلوا في مواجهة مع االحتالل،
راف�ضين التجني�س وال�صمت ،فكيف �ستتم مواجهة قرار الرئي�س الأميركي دونالد
ب�ضمها الجوالن المحتل؟
ترامب االعتراف لإ�سرائيل ّ

في

م�صادفة غريبة ،تزامن قرار
الرئي�س الأميركي دونالد ترامب،
في � 25آذار/مار�س  ،2019ب�أن الواليات
المتحدة تعتبر مرتفعات الجوالن ''جزءاً
من �إ�سرائيل'' في الذكرى الـ  38للوثيقة
الوطنية لأهالي الجوالن ،والتي كانوا قد �أكدوا
فيها رف�ضهم تطبيق القانون الإ�سرائيلي على
وتم�سكهم بهويتهم العربية
اله�ضبة المحتلة،
ّ
ال�سورية.
لقد لفت هذا التزامن في روزنامة
المنا�سبات التاريخية نا�شطين في حراك
فردوا
�شبابي �سوري في الجوالن المحتلّ ،
بروح من ال�سخرية ال�سيا�سية الظريفة ،ون�شروا
�صورة مزيفة لحفل التوقيع في البيت الأبي�ض

يظهر فيها الرئي�س الأميركي حام ًال الوثيقة
الوطنية الجوالنية بد ًال من قراره ال�ساقط
�أخالقي ًا وقانوني ًا .كانت ر�سالتهم وا�ضحة
ومبا�شرة� :صوتنا �سيعلو ،ولن يكون لترامب �أن
ينفي التاريخ.

�سقوط اجلوالن
حتى  5حزيران/يونيو  1967كان يعي�ش
في الجزء المحتل من الجوالن (تبلغ م�ساحة
هذا الجزء  1150كم ٢بعد �أن ا�ستعادت �سورية
٢
تو�سط
نحو  100كم في اتفاقية الهدنة التي ّ
فيها وزير الخارجية الأميركي الأ�سبق هنري
* �أ�ستاذ م�ساعد في جامعة بير زيت.

030

جملة الدراسات الفلسطينية 119

صيف 2019

كي�سنجر في �إثر حرب ت�شرين الأول�/أكتوبر
� ،)١٩٧٣أكثر من � 130.000شخ�ص ،في نحو
 340قرية ومزرعة ،ف�ض ًال عن القنيطرة
عا�صمة المحافظة ،وكان جزء من ه�ؤالء من
الالجئين الفل�سطينيين الذين ُه ّجروا من بلدهم
يبق في
في �سنة  .1948وبعد االحتالل ،لم َ
م�شهد الجوالن الزاخر بالحياة� ،إ ّال خم�س قرى
تقع في �أق�صى ال�شمال على �سفح جبل ال�شيخ،
هي :مجدل �شم�س؛ م�سعدة؛ عين قنية؛ الغجر؛
بقعاثا (عالوة على قرية �سحيتا التي ُه ّجر
�أهلها بعد حرب � 1973إلى القرى الخم�س
الأُخرى) .وكان عدد ال�سكان في هذه القرى
� 6000شخ�ص في �سنة  ،1967واليوم يقرب
عددهم من  22.000ن�سمة.
مع �سقوط الجوالن لج�أ الأهالي في
�أغلبيتهم ال�ساحقة �شرق ًا �إلى المناطق الآمنة
ونحو �ضواحي العا�صمة دم�شق ،وهكذا بد�أت
م�أ�ساة م�ستمرة ومتجددة تك ّتم عنها الخطاب
الر�سمي ال�سوري ،بينما ُمنع �أهل الجوالن من
التعبير عن م�أ�ساتهم .وتحت و�صاية امتزج
فيها الق�صور بالقهر والجلف الأخالقي
الم�ست�شري ،كاد �ضحايا الحرب ه�ؤالء
ي�صبحون في طي الن�سيان .وفع ًال ،ف�إن الر�أي
يعرف
العام العالمي ال يكاد يذكرهم� ،أو ّ
بحقيقة وجودهم ،ولم تظهر �سوى محاوالت
متفرقة من بع�ض الجهات الأهلية لرفع ال�صوت
والتوثيق و�صون الذاكرة �إزاء ما حدث2.

ترامبفيل

()Trumpville

بعد حزيران/يونيو �سنة  ،1967فر�ضت
قوات االحتالل �إجراءات ع�سكرية �صارمة �ضد
كل َمن حاول العودة ،و�شرعت ،بعد مرور �أ�شهر
قليلة على الحرب ،في تدمير القرى والمزارع
وتغيير معالم المكان جذري ًا ،فزرعت �أولى

الوحدات اال�ستيطانية في قلب مدينة
القنيطرة ،وكان هذا فاتحة �سل�سلة لم تنت ِه من
الم�ستعمرات .وثمة اليوم ،بعد �أكثر من ن�صف
قرن على االحتالل الإ�سرائيلي 34 ،م�ستعمرة
�إ�سرائيلية ،يقطنها �أكثر من  20.000م�ستوطن
يحتلون الأر�ض والموارد االقت�صادية ،من
ال�سياحة �إلى الزراعة والمياه و�صناعة النبيذ.
رد له
وبعد �إعالن ترامب ب�ش�أن الجوالنّ ،
بنيامين نتنياهو ''المعروف'' ب�إعالن تجديد
�إحدى الم�ستعمرات ،و�إطالق ا�سم ترامب عليها.
ويبدو �أن خلف هذه المبادالت ال�شخ�صية
غنائم مادية ،ف�شركة جيني �إنيرجي
الأميركية ،التي توظف م�س�ؤولين �سابقين
كباراً في �إدارة ترامب ،تن ّقب منذ عدة �أعوام
عن ثروات نفطية كبيرة محتملة في باطن
الجوالن المحتل .وفي الأفق ير�سم ترامب
ونتنياهو خططهما لتحويل� ،أو ت�أبيد حال
ال�شرق الأو�سط على �شاكلة ''مزارع الموز''
الأميركية.
لقد و�صف الأنثروبولوجي الراحل باتريك
وولف اال�ستعمار اال�ستيطاني في �أميركا
و�أ�ستراليا وفل�سطين وغيرها ،بحركة ''ت�صفية''
لأبناء البلد الأ�صليين ،تبد�أ ب�إخراجهم من
الأر�ض ،وتكتمل بتدمير كينونتهم المعنوية
عما كانوا،
عبر م�سح هويتهم ،لينقطعوا ّ
فينح ّلوا في كينونة الم�ستوطنين ويذوبوا (وقد
منظر �آخر ،هو لورينزو فيرت�شيني ،نحو
�ص ّنف ّ
�سماها
� 35شك ًال من �أ�شكال النفي هذا ّ
''تران�سفير'') .لكن هذا االنحالل ال يكتمل طبع ًا،
وال يمكن له �أن يكتمل ،ذلك ب�أن ثنائية
ِ
والم�ستعمر ،تلك الثنائية التي تحدث
الم�ستعمر
َ
عنها فران�س فانون ،والتي تقوم على محددات
ِ
الم�ستعمر طبيعية وفوق  -تاريخية
يعتبرها
(اللون ،والعرق ،والدين الإثني) ،ت�ؤدي دوراً
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وظيفي ًا في حالة اال�ستعمار ،يتمثل في خلق
حدود فا�صلة بين جماعتين ب�شريتين ت�سيطر
�إحداهما على الأُخرى ،وبالتالي تو ِّلد
المقاومة .فـ ''الهنود الحمر'' لم ينتفوا ،ولم
يذوبوا بالتمام مثلما افتر�ض الرئي�س
الفل�سطيني الراحل يا�سر عرفات في واحدة من
ردت �أودرا �سمب�سون
تعبيراته ال�سيا�سية .وقد ّ
الأ�صالنية من البلد التي باتت ت�سمى كندا،
والجامعية المرموقة في جامعة كولومبيا،
في حديث لها في رام اللـه قبل عدة �أعوام
�أمام جمعية الجغرافيين النقديين العالمية،
على خط�أ عرفات قائلة'' :كلنا هنود حمر'' .ما
ق�صدته �سمب�سون هو �أن الجماعات الأ�صالنية
ال تزال حية ،وال تزال تقاوم في �أنحاء العالم
كافة.

حدود الهيمنة
وظفت قوة االحتالل الإ�سرائيلي مزيج ًا
ّ
مركب ًا من �أدوات ال�سيطرة والهيمنة
اال�ستعمارية القديمة والجديدة ،وا�ستح�ضرت
التقاليد المحلية والهوية الطائفية ،لتطويع
زعماء محليين تقليديين ،كتابعين ي�ؤدون
مهمات الهيمنة :ن�شر الأفكار المالئمة للحكام
بين المحكومين؛ �إ�سكات تعبيرات الهوية
الوطنية؛ �إعالن الوالء ومحبة العي�ش ب�سالم
واالهتمام بالم�صالح الحياتية بعيداً عن
الم�صالح ال�سيا�سة .ثم �أنتج نظام االحتالل
والدمج االقت�صادي والتربوي� ،أ�صوات ًا ت�ؤدي
دور الو�سيط في مهمات الهيمنة القديمة
ذاتها .لقد عملت هذه الهيمنة من خالل �أجهزة
الحكم المتعددة ،وعبر الخطاب الإعالمي،
وكذلك من خالل العالقات االقت�صادية غير
المتكافئة ،وعزلة الأهالي وا�ضطرارهم �إلى
العي�ش �ضمن النظام الإ�سرائيلي ،وبدا ل�صانعي
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ال�سيا�سة الإ�سرائيلية في العقد الأول من
االحتالل ،وع�شية ال�ضم� ،أن م�شروع الهيمنة
عبر الهوية الطائفية والدمج في الواقع
الإ�سرائيلي قد اكتمل ،و�أن مفهوم ''الأقلية
الم�ستعمرة.
تعمق في وعي الذات
َ
الخا�صة'' ّ
لكن ما حدث هو ن�شوء قوة معاك�سة،
فاعلية ذاتية لم يتوقعها االحتالل� ،إذ ا�ستطاع
الأهالي على قلة عددهم وعزلتهم� ،أن يقولوا
ال لل�ضم ،و�أن يرف�ضوا هذا الم�شروع .لقد
�أدركوا الحدود ال�سيا�سية لجبروت االحتالل،
و�أدركوا كيف ي�ستغلون ذلك ،وكيف يخاطبون
الر�أي العام العالمي ،وكيف يخو�ضون
الإ�ضراب ال�شامل ،وكيف يواجهون في
ال�شارع.
خالل ثمانينيات القرن الما�ضي ،تطورت
مبادرات التوا�صل مع القوى ال�سيا�سية
الفل�سطينية في القد�س والنا�صرة وحيفا،
وكذلك مع القوى ال�سيا�سية التقدمية اليهودية
المناه�ضة لل�صهيونية .وبادر �إلى ذلك قوى
�شبابية جديدة ت�صبو �إلى حداثة متحررة،
وطنية ،غير تابعة لإ�سرائيل ،وكان زخم
الموقف ال�شعبي الوطني وراءهم ي�شحنهم
وتمخ�ض عن ذلك ،وخ�صو�ص ًا
بالعزم والثبات.
ّ
بوا�سطة الحزب ال�شيوعي الإ�سرائيلي� ،إر�سال
بعثات طالبية �إلى االتحاد ال�سوفياتي ،ثم
دخلت �سورية �إلى ال�صورة وارتفع عدد تلك
البعثات حتى انهيار االتحاد ال�سوفياتي .وبعد
محادثات مدريد في �سنة  ،1991وكجزء من
بادرات ح�سن نية متبادلة ،فتحت �إ�سرائيل
معبر القنيطرة على مدار العقدين التاليين
�أمام طلبة الجوالن الذين التحقوا بالمئات
بمختلف كليات جامعة دم�شق ،وخ�صو�ص ًا
كليات الطب والهند�سة وطب الأ�سنان
وال�صيدلة والتربية وغيرها ،الأمر الذي خفف
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من العزلة .ولم يقت�صر الأمر على التعليم ،بل
�شمل �أي�ض ًا زيارات دينية وعائلية لل�شام (و�إن
كانت متقطعة جداً) ،وكذلك ت�صريف جزء مهم
من منتوج التفاح الجوالني �إلى دم�شق ،وهو
ما ترك �أثراً بالغ ًا في التكوين االجتماعي
و�صيرورة الوعي الجوالني تحت االحتالل.

لغز الهوية
�إن كل عملية تحديث تقوم طبع ًا على
تناق�ضات و�صراعات جديدة ،ب�سبب اختالف
الم�صالح والر�ؤى والتباينات داخل الثقافة
والهوية وم�صادر القوة .و�إذا كان ثمة در�س
�أ�سا�سي يمكننا �أن نتعلمه من هذا ال�سياق
المحلي الدقيق ،فهو �أن ثنائية الحداثة
اال�ستعمارية الم�شوهة والحداثة الوطنية النقية
لي�ست �سوى قناعة مثالية (دوغما)� ،إ ّال �إن ال
مجال هنا للخو�ض في هذه الم�س�ألة المعقدة.
يكفينا القول �إن التوا�صل المذكور ،وال �سيما
في التعليم العالي� ،أنتج ب�سرعة عجيبة طبقة
و�سطى لم يكن لها �أن تن�ش�أ لوحدها في ظل
االحتالل والتبعية والهيمنة االقت�صادية
والتعليمية لإ�سرائيل .غير �أن التعليم العالي
الوا�سع لم يكن له �أن ينتج الطبقة الو�سطى
بتلك ال�سرعة في ''الريف'' ،لوال االندماج في
اقت�صاد االحتالل الر�أ�سمالي القوي (بفعل
المطرد لهذا الريف منذ الثمانينيات
الإدماج ّ
في نظام العولمة ،في مق�صوراته العليا ،ولي�س
كحال مجتمعات جنوبية عديدة �أُدمجت في
المق�صورات التحتية منه) .وال �شك في �أن لهذه
المفارقة �أثراً عميق ًا في �أ�شكال �أو م�سارات
الوعي الجوالني ،وتتوالد عنها مفارقات ال
تنتهي.
في ظل و�ضوح هذه المفارقة ال بد من �أن
يطرح المرء ال�س�ؤال ال�صعب :ما هي الهوية..

وما هو �سرها؟ وهل الهوية هي �أن يكون المرء
�أو المجتمع مو�ضوعي ًا� ،أم هي التعبيرات
(المتناق�ضة) التي تنتجها الذات عن نف�سها؟
و�إذا كانت الهوية هي الذات المو�ضوعية ،بكل
ما فيها من عالقات وحاالت طارئة وهجينة
ال هوية �أو جوهر ثابت لها (�أن يحمل المرء
بطاقة �إ�سرائيلية من دون انتماء ،و�أن يدر�س
في �سورية ويعمل في م�شفى �إ�سرائيلي �أو في
حقل زراعي في م�ستعمرة من دون التفكير
كثيراً في التناق�ض؛ �أن يدفع ال�ضرائب
الإ�سرائيلية وي�ستفيد من الو�ضع االقت�صادي
وال�ضمان االجتماعي والت�أمين ال�صحي
الإ�سرائيلي ،كمجرد �أمر عادي؛ �أن يزرع �أر�ضه
ويبيع مح�صوله في تل �أبيب؛ �أن ي�ستهلك
الب�ضائع الإ�سرائيلية من دون تمييز؛ �أن يبني
نف�سه وهويته المقاومة ب�أدوات محتلة؛ �إلخ)،
فكيف يمكن �أن تن�ش�أ وحدة الذات� ،أو الهوية؟
على �أي م�ستوى يحدث هذا؟ لماذا يتماهى
الجوالنيون تحت االحتالل ب�شكل تلقائي مع
�أحداث �سورية؟ لماذا كانوا من �أوائل َمن
انبرى �إلى التحزب مع �أو �ضد االنتفا�ضة،
مبا�شرة بعد انطالقة االنتفا�ضة في �آذار/
مار�س 2011؟ لماذا جازف النا�س بقطيعة
داخلية �أحيان ًا داخل العائلة الواحدة،
وبانق�سام مجتمعي كاد يتطور �إلى لحظات
�صدام عنيف ،مع �أنهم ج�سدي ًا �أو مو�ضوعي ًا
بعيدون عن �أحداث الوطن لأجل غير م�سمى؟
هناك نظريات عميقة ومعقدة لتعريف
ماهية الهوية ،ولتف�سير عالقاتها المعقدة
بالواقع المو�ضوعي ،غير �أن التعبيرات العفوية
والواعية للـهوية ،هي �أمر حقيقي (بمعزل عن
تف�سيرها ال�سببي) ،والمرء ي�شعر ب�أهمية هذه
التعبيرات كلما زادت تناق�ضات الواقع
المعا�ش ''المو�ضوعي'' ومتغيراته في ال�ضغط
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عليها والت�أثير فيها في �شتى االتجاهات .وفي
نهاية المطاف ف�إن تداعيات الم�أ�ساة ال�سورية،
وتداعيات ال�سيا�سة الإ�سرائيلية والأميركية
عد �إعالن ترامب �إ ّال عر�ض ًا من
(التي ال ُي ّ
�أعرا�ضها) ،كلها مركبات من هذا الواقع
المو�ضوعي ال�ضاغط.

مركزية الوعي
لقد �ساهم االنق�سام الأهلي ب�ش�أن الثورة
والنظام في �سورية ــ بما يحتويه من تناق�ض
في الم�شاعر واللغة ــ في الك�شف عن مدى قوة
ال�ضغوط االجتماعية وال�سيا�سية الناجمة عن
واقع االحتالل .فثمة �أو ًال وقع �صيرورة الدمج
ال�سو�سيولوجي في الواقع الإ�سرائيلي (�أي تلك
التي تحدث بفعل التحوالت الطبقية والمهنية،
وانت�شار القيم الفردية واال�ستهالكية،
المطرد بين الم�صالح ال�شخ�صية
والتعار�ض ّ
والم�صالح الأهلية) على تعبيرات الهوية.
وجراء
فوفق ًا لهذه التحوالت االجتماعيةّ ،
الدمار ال�سوري ،بات من الأ�صعب على ال�شاب
�أو ال�شابة الجوالنية �أن يريا قيمة الوطن،
وخ�صو�ص ًا و�سط ما يبدو فر�ص ًا وواقع عي�ش
�أ�سهل و�أكثر �أمن ًا وتطوراً في ظل الواقع
الإ�سرائيلي .وهذا مجرد مثال واحد ب�سيط من
في�ض .وثمة ثاني ًا وقع عملية دمج �أو �أ�سرلة
�سيا�سية ما برحت �أجهزة الحكم االحتاللي
تعمل عليها ،وقد زاد االهتمام بها م�ؤخراً.
ويكفي هنا تقديم بع�ض الأمثلة :الترويج
الإعالمي وبث ال�شائعات عن ظاهرة توجه
ال�شباب �إلى حيازة الجن�سية الإ�سرائيلية
وت�ضخيم حجمها وتحميلها معاني ال
تحملها؛ البرامج التربوية غير المنهجية
الممولة من جهات �صهيونية وحكومية،
تطبق في المدار�س وتهدف �إلى دمج
والتي َّ

مداخل

033

ال�شباب في حركات �صهيونية وفي الخدمة
المدنية الإ�سرائيلية (وهي �شبيهة بالخدمة
الع�سكرية)؛ خطوات عديدة ت�ستهدف جلب
الحيز الثقافي والريا�ضي �إلى مظلة التمويل
الحكومي ،وبالتالي �إلى حقل الهيمنة
الإ�سرائيلي؛ فر�ض انتخابات بلدية لأول مرة
منذ �سنة .1967
�إن هذه التطورات تنذر بانزالقات لها
عواقب خطرة على الواقع الجوالني ،لكن
الإيجابي �أن الأمر ال ي�سير من دون مقاومة،
وثمة ما يبعث على الأمل .فبعد �أعوام من
القطيعة الداخلية ،عاد نا�شطون من معار�ضين
وموالين �إلى تحييد خالفاتهم ،والتعاون في
ن�شاطات لف�ضح �سيا�سات ال�صهينة في
المدار�س ،وهو ما حدث في الحملة ال�شعبية
لمواجهة االنتخابات المحلية (والتي انعك�س
ف�شلها في مقاطعة االنتخابات التامة في
قريتين ،وو�صول ن�سبة الم�شاركة �إلى  ٪1و٪3
في قريتين �أُخريين) .والأمر نف�سه يحدث في
ق�ضايا �أُخرى عديدة تفر�ض �إعادة ترتيب �سلم
الأولويات لدى الجوالنيين.
ال يعني هذا انتهاء الخالفات وال�صراعات،
وال يعني �أن الأيام المقبلة لن تحمل مواجهات
�صعبة ،فالتحوالت الجارية والتحديات
المذكورة ــ االجتماعية وال�سيا�سية ــ تحتاج
�إلى �أكثر من مجرد توافقات طارئة هنا
ما�سة �إلى �إعادة بناء
وهناك .ثمة حاجة ّ
تحيد المجتمع
�آليات عمل �شعبية ومنظمة كي ّ
عن م�سار تدهور ال رجعة فيه ،وهذا يبد�أ من
نقطة بديهية هي �إعادة االعتبار �إلى م�س�ألة
الإدراك والموقف ،من دون رهن ذلك بم�س�ألة
الم�صلحة اليومية والموقع اليومي الذي
يفر�ض نف�سه على الأفراد والمجتمع� .إن نقطة
الإدراك هي نقطة �أرخميد�س في ال�سيا�سة
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ال�شعبية ،وفي الثقافة والذاكرة والهوية،
وعليها يتواتر ال�صراع دائم ًا .هذا في اعتقادي
ما التقطه الحراك ال�شبابي في رده ال�ساخر
على ترامب.

الزمن املفتوح
ال تقا�س تداعيات ال�سيا�سة الأميركية
الجديدة في �أثرها في ال�سوريين في الجوالن
المحتل فح�سب ،بل �إن ق�ضية الجوالن هي
ق�ضية جزء من �شعب ُه ّجر من �أر�ضه ،وفقد
مقومات الحياة والأمن في وطنه .هي ق�ضية
� ّأمة تعاني �سيا�سات تدمير معنوي ووجودي
على يد قوى طامعة في تمزيقها �إلى مناطق
نفوذ� .إن �إعالن ترامب هو الجزء الظاهر الفج،
لكنه لي�س الناب الوحيد الذي يمزق الج�سد
ر�صده من روح وطنية،
ال�سوري ،فما يمكن
ّ
ودفع ديمقراطي �شعبي لمعالجة التحديات
المحلية في الجوالن المحتل ،قد يحمل ر�سالة
�أمل �إلى �سائر ال�شعب ال�سوري.
�إن حال االنتفا�ضة ال�سورية ت�ستدعي

�أ�سطورة �صندوق باندورا الذي فتح �أم ًال
بالكرامة والعدالة والحرية ،فخرجت منه
الكوابي�س كلها� ،إ ّال الأمل .لكن ما هي العبرة
من ذلك؟ �أ ّال نجازف ب�شيء لأجل الأمل� ،أم �إن
العبرة هي �أن نت�أمل فيما يحل ب�أر�ض و�شعب
جراء الظلم والذل؟
ّ
علينا �أ ّال نفقد الأمل ،ففي �أي �شيء نفعله:
تحد
في اللجوء �أو في �أي مكان ،يكمن دائم ًا ّ
�أول هو :كيف نحترم كرامة الإن�سان الذي
فينا؟ من هنا ندرك �أن ال�سوريين يمتلكون
مما يمكن القيام به �أمام ال�صعاب
كثيراً ّ
والم�أ�ساة .ربما يقدم الجوالنيون تحت
االحتالل مثا ًال واحداً ب�سيط ًا للأمل بقدرة
النا�س على مواجهة التحديات ،لكنهم هم
أم�س الحاجة �إلى عودة الوطن �إلى �أهله
�أي�ض ًا ب� ّ
طي �صفحة الألم والدم
وعودتهم �إليه ،و�إلى ّ
والطغيان.
المهمة طويلة و�شاقة ،لكن في حلكة
الظالم يبد�أ الإن�سان من الحلم ،من الر�ؤيا� ،أو
قل من الإيمان في القلب والوجدان.
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